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           EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PREGÃO PRESENCIAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO LICITATÓRIO 143/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  

NÚMERO DA MODALIDADE 047/2022 

O Município de Nanuque/MG torna público, para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicado, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 
10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº. 005 de 23/01/2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus 
Anexos. 

                                               PREGÃO PRESENCIAL 

Data da abertura da 
sessão pública 

18 de julho de 2022. 

Horário 09 horas 

Credenciamento As 9 horas do dia 18 de julho de 2022. 

Local 
Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal de 
Nanuque, Av. Geraldo Romano, 135, Centro. 

1. DO OBJETO  

        O objeto da presente licitação, registro de preço para futura e eventual   prestação de serviços de 
desinsetização, desratização e dedetização das diversas secretarias municipais no município de 
Nanuque/MG. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO                                                                                                                      

   2.1. Poderá participar desta licitação qualquer interessado cujo ramo de atividade seja compatível     com o 
seu objeto. 

   2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

   a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

 b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

c) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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d) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou 

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

2.3. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado no hall de 
entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da Comissão Permanente 
de Licitação no horário de 08 às 14 horas, no site www.prefeitura.nanuque.mg.gov.br ou no pelo e-mail 
licitacao@nanuque.mg.gov.br 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou 

estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos 

de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos 

devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em 

qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no 

caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no 

caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

3.2.  Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

3.3. O licitante ou   seu representante deverá no local, data e horário indicado no preâmbulo deste Edital 
apresentar-se a Pregoeira para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão munido da sua 
carteira de identidade ou  outro documento equivalente que lhe dê poderes para manifestar-se durante a 
sessão pública em nome da licitante. 

3.4. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 
impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante 
a sessão. 

4. DA ABERTURA DA SESSÃO 
 
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicado no 
preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá 
apresentar a Pregoeira os seguintes documentos: 

a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, inexistindo fatos impeditivos para sua 

http://www.prefeitura.nanuque.mg.gov.br/
mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores – Anexo;  

b) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição – Anexo; 

c) que a proposta foi elaborada de forma independente – Anexo; 

4.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 
declaração. 

4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e 
rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 
seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE NANUQUE 
PROCESSO Nº. 143/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2022 
(RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE NANUQUE 
PROCESSO Nº. 143/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2022 
(RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ N° XXXX 

4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 01 (uma) hora 
antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em 
invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE NANUQUE 
PROCESSO Nº. 143/2022– PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta – ANEXO III, em uma via, 
processada em computador, com identificação do proponente, assinada pelo seu representante legal, 
devidamente identificado pelo nome e CPF. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor.  

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 

do serviço. 
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5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

5.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de julgamento, a terceira casa decimal. 

5.6. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância 
com as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em ata.  

6.3. Serão desclassificadas as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato.  

6.4. Para os efeitos do disposto no item 7.2 consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas 
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor valor orçado pela administração, com 
fulcro no art. 48, inciso II, §1º da Lei 8666/93. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 
registrada em Ata.  

6.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira dará início à etapa de apresentação de 
lances verbais pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.2. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor. 

7.2.1. A Pregoeira definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo admissível para 
lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de disciplinar previamente o 
andamento da sessão. 

7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da 
licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 

7.3.1. Caso a melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

7.4. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da 

Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 
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a) prestados por empresas brasileiras;  

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.5. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.6. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 

seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado. 

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificado a Pregoeira 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital. 

8.1.1. Nessa situação, a Pregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.2. No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação. 

8.3. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9 .1.4. Lista de Inidôneos e impedidos de fornecimento, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU e 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG. 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.3. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.4. A Pregoeira consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à habilitação 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. 

9.5. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 

licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores. 

9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão apresentar a 

seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições 

seguintes: 

9.6.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

9.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

9.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista Pessoa Jurídica: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

d) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

f) prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

10. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida em até 60 (sessenta) dias anteriores à abertura do 
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certame pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica; 

10.2. Alvará de localização e funcionamento vigente; 

11. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

        11.1. Licença Sanitária vigente; 

11.2. Comprovação de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – SCNES;  

11.3. Certificado de registro da entidade no respectivo órgão de classe, atualizado; 

11.4. Registro do Responsável Técnico pelo Laboratório no respectivo Conselho Profissional e comprovante de 

especialização nas áreas referente ao objeto licitado emitido pela sociedade científica respectiva, reconhecida 

nacionalmente; 

11.5. Comprovação de que participa, pelo menos, em um Programa Nacional de Controle de Qualidade, por 

empresa certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

12. Declaração dos Sócios ou Diretores de que não ocupam cargo ou função pública   integrantes do quadro de 

pessoal do Município, tendo em vista a vedação prevista no art.9º da Lei 8.666/93. 

12.1. Declaração informando o horário de atendimento da unidade aos usuários do SUS bem como o horário 

dos profissionais disponibilizado à clientela do SUS, emitido pelo responsável legal. 

12.12. Declaração e/ou atestado de capacidade técnica expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, onde conste que o licitante manteve ou mantém contrato pelo qual está executando ou executou a 

contento serviços e entregas pertinentes e compatíveis, em características e quantidades, com o objeto da 

licitação; 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam. 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

13.3. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro 
Municipal de Fornecedores, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
14.1. A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da solicitação da Pregoeira. 

32. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo representante legal da licitante. 
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14.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência da licitante 
vencedora, para fins de pagamento. 

14.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à empresa fornecedora, se for o caso. 

14.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

15. DOS RECURSOS 

15.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, oportunizará ao 

licitante que manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, mediante registro em ata. 

15.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

15.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso. 

15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento equivalente 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é da data da 

assinatura do contrato até 12 Meses, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

17.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao Cadastro 

Municipal de Fornecedores para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o 

Poder Público. 

17.3. A adjudicatária terá o prazo de 24h (vinte e quatro horas), contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob 



          MUNICÍPIO DE NANUQUE 

           MINAS GERAIS 

  

pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo constante da cláusula anterior, a contar da data 

de seu recebimento.  

17.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

realizará consulta “on line” ao Cadastro Municipal Fornecedores, cujos resultados serão anexados aos autos 

do processo. 

17.6.1. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e anexo. 

18. DO PREÇO 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

18.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste, nos termos do art. 65, “d” da Lei 8.666/93, mediante justificativa prévia. 

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

21. DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento decorrente da prestação do serviço ora licitado, será em até 30 dias após o evento, 

após a emissão da nota fiscal 

21.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada. 

21.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

21.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

21.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
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21.6. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

21.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

21.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

21.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro Municipal 

de Fornecedores.   

21.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

21.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f)       Não mantiver a proposta 

22.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.3. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 

a Contratante; 

22.4. Multa moratória de 0,033% por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

22.4.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

22.4.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
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será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

22.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento no 

Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

22.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

22.7. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 
22.8. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
 
22.9. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
22.10. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
 
22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
22.12.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 
princípio da proporcionalidade. 
 
22.13.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de fornecedores. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@nanuque.mg.gov.br 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Geraldo Romano, 135, Centro, Nanuque-MG – 

Setor de Licitações. 

23.3. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

23.4. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 

Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

mailto:licitacao@nanuque.mg.gov.br
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23.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela 

Pregoeira.   

24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Setor de Licitações, e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos no endereço Av. Geraldo Romano, 135, Centro, Nanuque-MG, nos dias úteis, no horário das 8 horas 

às 14 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Termo de referência; 

b) ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de preços; 

c) ANEXO III – Minuta de termo de contrato; 

d) ANEXO IV – Modelo de minuta termo de proposta; 

e) ANEXO V– Modelo de declaração de elaboração de proposta independente; 

f) ANEXO VI – Minuta de procuração particular; 

g) ANEXO VII – Modelo de declaração de concordância com edital e inexistência de fatos impeditivos e 
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cumprimento dos requisitos de habilitação; 

h) ANEXO VIII – Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº. 9.854/99); 

i) ANEXO XI - Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativa enquadrada no art. 34, 

da Lei 11.488/2007 ou equiparado com tratamento favorecido; 

             

Nanuque-MG, 28 de julho de 2022. 

 

 

 

 LARISSA FREITAS DE JESUS 
Pregoeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

(Processo Administrativo n ° 143/2022) 

 

  1.  DO OBJETO 

1.2. O objeto é registro de preço para futura e eventual   prestação de serviços de desinsetização, 

desratização e dedetização das diversas secretarias municipais no município de Nanuque/MG 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. V. TOTAL 

001 

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA 
CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO CONTRA 
INSETOS (DESINSETIZAÇÃO) BARATAS, TRAÇAS, E 
MOSQUITOS E AS SUAS LARVAS, FILHOTES NAS 
FONTES, CAIXAS DE ESGOTOS, CAIXAS D’ÁGUA E 
GALERIA E NAS EDIFICAÇÕES (ÁREAS INTERNAS E 
ÁREAS EXTERNAS). COMBATE A ESCORPIÕES E 
RATOS (DESRATIZAÇÃO), PULVERIZAÇÃO GERAL, 
INCLUINDO MÓVEIS, RODAPÉS, RALOS, WC’s, 
COPAS, TUBULAÇÕES DE ESGOTO, E 
ESTACIONAMENTO, EXECUÇÃO DE CAPTURA E 
REMOÇÃO DE COLMÉIAS DE ABELHAS, VESPAS, 
MARIMBONDOS. A EMPRESA CONTRATADA FICA 
RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA; TRANSLADO 
E REALOCAÇÃO PARA OUTRO LOCAL APROPRIADO 

M² 400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 

 

 Total     

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 

2.1. Justifica através desta, a necessidade da aquisição do serviço de dedetização, desinsetização e desratização 

acima citados, para que se possa manter higienização nos ambientes das diversas secretarias do Município de 

Nanuque-MG. 

Conceitos: 

Dedetização: A dedetização é método mais eficaz e seguro para acabar com as pragas, é realizada através de três 

procedimentos que são eles: dedetização com pulverização, dedetização com aplicação de gel e pó químico, a 

escolha do tipo de dedetização vai depender do inseto a ser combatido. 

Desinsetização: Procedimento de dedetização que ocorre por vários meios dentre eles, a aplicação de gel e pó 

químico, com o intuito de destruir insetos. 

 

Desratização: Procedimento de dedetização que ocorre por vários meios dentre eles, a aplicação de gel em pó 

químico, como intuito de destruir insetos. 

                       A Prefeitura Municipal de Nanuque-MG por intermédio do Prefeito de Nanuque-MG com intuito de 
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contratar empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização, desalojamento de 

pombos e morcegos, com o fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários a execução dos serviços, 

nas áreas internas e externas da prefeitura, secretarias municipais, escolas e unidades de saúde, vem promover 

processo licitatório nos termos da legislação vigente a fim de contratar empresa para execução dos serviços. 

A Lei 8.666 /1993 e suas alterações posteriores ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, estabelece norma gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 

contratação de serviços e compras, locações no âmbito da esfera municipal e outros. 

A licitação como expressa o artigo 2º da Lei de Licitações destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

constitucionais e administrativos, a exemplo da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Na Lei Geral do Pregão (Lei nº 10.520/02) se exige que na fase preparatória do pregão deverá se 

basear na justificativa da necessidade de contratação pela autoridade competente. Juntamente com a justificativa, 

a unidade requisitante deverá definir de forma objetivo e pormenorizada o objeto a ser contratado. 

Conforme o inciso III do art. 9º do Decreto nº 5450/05, na fase preparatória do pregão, na forma 

eletrônica, será observado do seguinte: (...) III – apresentação de justificativa da necessidade de contratação”. 

A solicitação, justifica-se em função do combate a vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde 

encontrados nas áreas internas e externas das edificações públicas municipais, tais como escorpião, ratos, 

formigas, mosquitos, morcegos e outros que podem causar doenças graves às pessoas. No período chuvoso há um 

aumento da proliferação de insetos e animais transmissores de doenças tais como: dengue, hantavirose, 

leptospirose e outros. 

Além disso os ambientes escolar e de atendimento em saúde onde circula uma grande quantidade de 

pessoas em busca de conhecimento ou atendimento, por isso, é necessário que estes espaços ofereçam as 

condições adequadas de saúde e segurança sanitária para que as atividades sejam realizadas da melhor forma 

possível, contribuindo tanto com a qualidade da educação, da saúde e quanto com a sadia qualidade de vida de 

seus usuários dos serviços públicos e pacientes. 

Em se tratando de saúde e segurança sanitária nas escolas e nas unidades de saúde, é necessária 

atenção especial quanto a qualidade da limpeza e higiene dos locais de armazenamento da merenda escolar, 

medicamentos. Nesse sentido, a administração propõe um cronograma periódico de execução dos serviços de 

dedetização, desratização, desinsetização, desalojamento de pombos e morcegos, nas escolas públicas, das 

unidades e no demais prédio públicos da administração municipal visando 

garantir as condições necessárias para o adequado funcionamento dessas instituições. 

A contratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão instituída pela Lei 

10.520 de 17 de julho de 2002, deve ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns de 

qualquer valor. 

A contratação dos serviços seja efetuada por meio do sistema de registro de preço, procedimento ao 

qual permite que a Administração adquira os produtos ou serviços em consonância com as demandas das 

secretarias participantes, salvaguardando-se de qualquer excessos, quando desnecessário, além de se conseguir 

melhores preços e melhores condições para a aquisição dos produtos por meio do procedimento licitatório registro 
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de preços e sem a necessidade de prévia manifestação orçamentária e tendo em vista que há necessidade de 

execução parcelada, a impossibilidade de definição real de quantitativos a serem demandados. 

 

2.2 A contratação deste serviço justifica-se em razão da necessidade de se manter o controle das pragas urbanas 

nas dependências das diversas secretárias, HPS, UBS e outros setores do Município de Nanuque, da necessidade do 

combate a insetos e animais nocivos à saúde, que possam ser encontrados no interior e/ou exterior dos prédios, da 

preservação da saúde dos servidores lotados nas Unidades. Ressaltamos que o aumento da proliferação de insetos 

e animais é extremamente pernicioso, pois são transmissores de doenças tais como: dengue, leptospirose dentre 

outros. Portanto, a contratação desse serviço é essencial, não devendo ser interrompido, visto que tal operação 

garante questões de higiene e segurança aos servidores, colaboradores e usuários. 

 

2.3. O quantitativo foi apurado considerando as especificidades técnica e localização das instalações do Município, 

as suas dimensões internas e externas, bem a partir de referência da prestação de serviços similares, e os 

respectivos resultados avaliados nos contratos anteriores que, satisfatoriamente, atenderam as necessidades do 

Município. 

 

2.4 Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único 

do art. 1º da Lei 10.520, de 17 julho de 2002. Tratam-se, portanto, de itens encontrados facilmente no mercado. 

Dessa forma, considerando que é possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante 

especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares quanto ao objeto a ser 

contratado, justificamos o seu enquadramento como bem/serviço comum. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

3.1. Os serviços solicitados enquadram-se na conceituação de prestação de serviços especializado, podendo 

ser contratado pessoa jurídica devidamente habilitada dentro da legalidade. 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1 A aplicação dos produtos ocorrerá conforme contrato e cronograma a serem confeccionados, podendo 

ocorrer após horário comercial ou aos finais de semana (sem custo adicional) de acordo com determinação 

da Contratante. 

4.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes no Edital e seus anexos e na proposta, devendo ser substituídos de imediato, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

3.3 8.4.2. O recebimento/aprovação dos serviços pelo Município não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades com as especificações 

estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 
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da Lei n.º 8.078/90. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. Receber o produto/serviços no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

4.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

produto entregue, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

4.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Termo de Referência; 

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

4.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e 

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

5.1.1. Efetuar a entrega dos produtos/serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for 

necessário. 

5.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

5.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

5.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
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entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

5.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

5.1.7. Desenvolver programas de educação sanitária, através de treinamentos e conscientização de 

funcionários, indicando medidas preventivas e corretivas; 

5.1.8 Utilizar produtos de uso exclusivo por empresas especializadas no controle de imunização de vetores e 

pragas, autorizados pelo ministério da saúde, e suas fichas técnicas fornecidas. 

 

6. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

6.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar 

a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

8.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação, 
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ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.2. Fraudar na execução do contrato; 

8.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.4. Cometer fraude fiscal; 

8.1.5. Não mantiver a proposta. 

8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 

a Contratante; 

8.2.2. Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

8.2.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

8.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

8.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

8.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo 

prazo de até cinco anos; 

8.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

8.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

8.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

8.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
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infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade.  

8.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta)dias, 

após emissão da Nota Fiscal e entrega dos produtos. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos 

fiscais, o prazo para pagamento será contado de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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ANEXO II 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL 
(Processo Administrativo n°. 143/2022) 

 
 
                O Município de Nanuque, com sede no(a) Avenida Geraldo Romano nº 135 - Centro, na cidade de 

Nanuque - MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.398.974/0001-30, neste ato representado pelo Prefeito, 

Sr. GILSON COLETA BARBOSA, nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 2022, publicada no ....... de 

..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão presencial, para PREGÃO PRESENCIAL Nº 

047/2022, processo administrativo n.º 143/2022, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  

cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO é  registro de preço para futura e eventual   prestação de serviços de desinsetização, 
desratização e dedetização das diversas secretarias municipais no município de Nanuque/MG, 
especificado(s) no(s) itens do Termo de Referência, anexo I. do edital de Pregão nº 047/2022, que é parte 
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
2.       DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições 
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 
3.    VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura do contrato, não 
podendo ser prorrogada. 
 
4.    REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 
negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 
a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 
o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.8.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
4.8.6.1.por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor. 
 
5.     CONDIÇÕES GERAIS 
 
5.1.  As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  
 

NANUQUE, --- de -------------- de 2022. 

 

______________________________________________ 
    MUNICIPIO DE NANUQUE 
GILSON COLETA BARBOSA 

CONTRATANTE 
 
 

_______________________________________________ 
(Empresa) 
CNPJ/MF: 

CONTRATADA 
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ANEXO III 

 TERMO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL 
(Processo Administrativo n°. 143/2022) 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E 

.............................................................   

 

O Município de Nanuque, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, ou a pessoa física inscrita no CPF sob 

n°............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo 

nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 047/2022, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1. O objeto do presente Termo de Contrato é registro de preço para futura e eventual   prestação de 

serviços de desinsetização, desratização e dedetização das diversas secretarias municipais no município de 

Nanuque/MG, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 

preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2 Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNID. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL 

      

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de contados do ........................., prorrogável na forma do 

art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
201 – GABINETE DO PREFEITO 
20100 – GABINETE DO PREFEITO 
20120100.0412200012.001 – ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 26 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 27 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20101 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
20120101.0206200022.011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 43 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 44 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20120101.0309200032.010 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 54 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 55 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
202 – CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA 
20200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
20220200.0412100032.016 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 66 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 67 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
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20220202.0412200032.021 – MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 88 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 89 
Fonte de Recurso – 1.00.00 – Recursos Ordinários  
 
20220202.0412400032.014 – MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 96 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 97 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
203 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
20300 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
20320300.0412200032.017 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 118 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 119 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20320300.0415300022.005 – MANUTENÇÃO DA J.S.M E TIRO DE GUERRA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 136 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 137 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20320300.0618100022.012 – CONVENIO COM A POLICIA CIVIL – SSPMG 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 142 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 143 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
 
20320300.0618100022.015 – MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
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Ficha: 147 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 148 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20320300.0618100022.007 – CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 154 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 155 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20301 – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
20320301.041220032.018 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 164 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 165 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20302 – DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
20320302.0412200032.019 – MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 185 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 186 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20303 – DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 
20320303.0412200032.020 – MANUTENÇÃO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 195 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 196 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
204 – SECRETARIA DE FAZENDA 
20400 – SECRETARIA DE FAZENDA 
20420400.0412200042.024 –ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 210 
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Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 211 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20401 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE 
20420401.0412100032.028 – MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 229 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 230 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20402 – DIVISÃO DA TESOURARIA 
20420402.0412300042.029 – MANUTENÇÃO SETOR DE TESOURARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 239 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 240 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20403 – SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
20420403.0412900042.0330 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 251 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 252 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
205 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20500 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
20520500.081220032.031 – AÇÕES DA SECRETARIA E GESTÃO DO IGD/SUAS 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 271 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 272 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
 
20520500.0824100052.037 – PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
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Ficha: 281 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 282 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
 
220520500.0824100052.039 – AÇÕES SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 288 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 289 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
20520500.0824300052.040 – CONVIVÊNCIA E FORTALECE VINCULO FAMILIAR 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 305 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 142 – Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 306 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 142 – Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
20520500.0824400052.041 – GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMÍLIA) 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 316 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 317 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
 
20520500.0824400052.044 – GESTAO DOS PROGRAMAS CREAS E PAEFI 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 324 
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Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 325 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
20520500.0824400052.045 – BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORARIO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 330 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 331 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 129 – Transf. Rec. Fund. Nacional Assistência Social-FNAS 
Fonte de Recurso – 156 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 
 
206 – FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA 
20600 – FIA FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA 
20620600.1424300072.035 – ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 342 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 343 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
20620600.1424300072.047 – DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DO FIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 355 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 356 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
207 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
20700 – SECRETARIA DE SAÚDE 
20720700.1012200032.091 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 373 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
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339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 374 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
 
20720700.1030200082.054 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 406 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 407 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
20720700.1030200082.055 – ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 417 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 418 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 154 – Outras Transferências de Recursos do SUS 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
20720700.1030300082.057 – AÇÕES DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 431 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 432 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
20701 – DIVISÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE 
20720701.1030100082.049 – MANUTENÇÃO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 447 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
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Ficha: 448 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 154 – Outras Transferências de Recursos do SUS 
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
 
20702 – DIVISÃO SAÚDE BUCAL 
20720702.1030100082.032 – AÇOES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 461 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 462 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
20720702.1030100082.190 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 471 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 472 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
 
20703 – SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
20720703.1030500082.052 – AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 482 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 483 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
20704 – DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
20720704.1030400082.051 – AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 492 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
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Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 493 
Fonte de Recurso – 102 – Recursos Próprios  
Fonte de Recurso – 159 – Transf. Rec. do SUS-Bloco Custeio das Ações e Serv. Públicos. 
Fonte de Recurso – 155 – Transferência Rec. Fundo Estadual de Saúde 
 
209 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
20900 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
20920900.1212200032.092 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 514 
Fonte de Recurso – 101 – Recursos Próprios – Educação Mínimo 25%  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 515 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
Fonte de Recurso – 101 – Recursos Próprios – Educação mínimo 25% 
 
20901 – DIVISÃO DE ENSINO 
20920901.1236100092.060 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 540 
Fonte de Recurso – 101 – Recursos Próprios – Educação Mínimo 25%  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 541 
Fonte de Recurso – 101 – Recursos Próprios – Educação Mínimo 25%  
Fonte de Recurso – 122 – Transferência de Convênio Vinculado a Educação 
Fonte de Recurso – 146 – Outras Transferências de Recurso do FNDE 
Fonte de Recurso – 147 – Transferência do Salárioeducação 
  
20920901.1236500092.062 – AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE) 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 560 
Fonte de Recurso – 101 – Recursos Próprios – Educação Mínimo 25%  
Fonte de Recurso – 122 – Transferência de Convênio Vinculado a Educação 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 561 
Fonte de Recurso – 101 – Recursos Próprios – Educação Mínimo 25%  
 
211 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 
21100 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL 
21121100.231220032.048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 628 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
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339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 629 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
0213 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
021300 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
21221200.1512200032.048– ATIVIDADES DA SECRETARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 650 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 651 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
021302 – SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS 
21321302.154500122.075 – ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMEZA PÚBLICA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 689 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 690 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
021303 – DIVISAO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO OFICINA 
21321303.2678200122.078 – ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 699 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 700 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
21304 – SUTRAN – SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 
21321304.2678200232.079 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 708 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 709 
Fonte de Recurso – 100 – Recursos Ordinários  
 
0214 – SECRETARIA DE ESPORTE 
021400 – SECRETARIA DE ESPORTE 
21421400.2712200032.048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 719 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
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339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 720 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
0215 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
021500 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
21521500.1812200032.048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 742 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 743 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
216 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
21600 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
21621600.2012200032.048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 768 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 769 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários  
 
218 – SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO 
21800 – SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO 
21821800.1312200032.048 – ATIVIDADES DA SECRETARIA 
339036000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 
Ficha: 824 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários 
 
339039000000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Ficha: 825 
Fonte de Recurso –100 – Recursos Ordinários 
 

 4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

4. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30(trinta) dias 

após emissão da Nota Fiscal e entrega do produtos/serviços. Em caso de irregularidade na emissão dos 

documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua representação, desde que 

devidamente regularizados. 

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

5.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

5.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
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que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

5.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.5. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. O prazo para prestação do serviço será de acordo com a necessidade, sendo gerado NAF para essa 

prestação de serviço pelo setor responsável (Secretaria M. de Saúde) contados a partir da emissão da  NAF, 

6.2. Caso os serviços, estejam em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

na proposta, deve ser regularizado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, as suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7. CLAÚSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

7.1. Será de responsabilidade da Direção do Hospital e Pronto Socorro Municipal Renato Azeredo o 
controle da execução do serviço e a certificação do mesmo. 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

10.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

10.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4 - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 
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a)   caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, 

de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no site oficial do 

Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Comarca de Nanuque – Justiça Comum. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2022. 

 

 

 

________________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
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ANEXO IV 

MODELO DE TERMO DE PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL 

(Processo Administrativo n°. 143/2022) 
 

Razão Social:  

CNPJ/CPF:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 
 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE 
NANUQUE/MG 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. V. TOTAL 

001 

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, 
DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA 
CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO CONTRA 
INSETOS (DESINSETIZAÇÃO) BARATAS, TRAÇAS, E 
MOSQUITOS E AS SUAS LARVAS, FILHOTES NAS 
FONTES, CAIXAS DE ESGOTOS, CAIXAS D’ÁGUA E 
GALERIA E NAS EDIFICAÇÕES (ÁREAS INTERNAS E 
ÁREAS EXTERNAS). COMBATE A ESCORPIÕES E 
RATOS (DESRATIZAÇÃO), PULVERIZAÇÃO GERAL, 
INCLUINDO MÓVEIS, RODAPÉS, RALOS, WC’s, 
COPAS, TUBULAÇÕES DE ESGOTO, E 
ESTACIONAMENTO, EXECUÇÃO DE CAPTURA E 
REMOÇÃO DE COLMÉIAS DE ABELHAS, VESPAS, 
MARIMBONDOS. A EMPRESA CONTRATADA FICA 
RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA; TRANSLADO 
E REALOCAÇÃO PARA OUTRO LOCAL APROPRIADO 

M² 400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 

 

 Total     

 
 

Apresentamos proposta para a prestação de serviço do objeto em referência; declaramos estar de acordo 

com os termos do Pregão Presencial nº. 047/2022. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 

destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 

licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.  
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Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura do Contrato o 

seu representante legal, Sr (a). (nome completo), portador do CPF nº (nº do CPF). 

1 – Propõe-se, para fornecimento da execução dos serviços ora ofertados, os valores constantes do relatório 

de Quantitativo e Especificação, em anexo. 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

Local e data           

                                        ___________________________________ 

EMPRESA/PESSOA FISICA 
(Representante Legal) 

 
                Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL 
(Processo Administrativo n°. 143/2022) 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa). 

 
(identificação do representante da empresa), como representante devidamente constituído da 

empresa................................, para fins  do disposto  no Edital  Pregão Presencial nº. 047/2022 declara, sob as 

penas da Lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado, discutido, com qualquer outro participante antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação. 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 
..............................em .......................de .......................de 2022. 
 
 
 
 
 

Representante Legal da Empresa/Pessoa Física
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ANEXO VI – 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

PREGÃO PRESENCIAL 
 

                                                   (Processo Administrativo n°. 143/2022) 
 
Por este Instrumento particular de procuração, a empresa (razão social da empresa), com sede (endereço 

completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (nº CNPJ), representada neste ato por seus(s) (qualificação(ões) 

do(s) outorgante(s)) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº 

CPF), nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a) (nome completo), portador(a) da Cédula 

de Identidade RG nº (nº RG) e CPF nº (nº CPF), a quem confere(imos) amplos poderes para representar a 

(razão social da empresa) perante o Município de NANUQUE/MG, no que se referir ao Pregão Presencial Nº 

047/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive 

apresentar declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes de Proposta e 

de Documentos de Habilitação em nome da Outorgante, formular verbalmente lances e ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar 

redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da 

sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
Obs.: 

• Declaração validada mediante assinatura com firma reconhecida em cartório e apresentação de 
cópia autenticada do ato constitutivo da empresa e documento original com foto que identifique o 
credenciado. 

• Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
(Processo Administrativo n°. 143/2022) 

 

 

..................... inscrito no CNPJ/CPF nº (nº CNPJ/CPF), estabelecida na (endereço completo), para 

cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penas da 

Lei, que que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, inexistindo fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa/pessoa física. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: 

• Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa/pessoa física. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

 
PREGÃO PRESENCIAL 

(Processo Administrativo n°. 143/2022) 
  

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, inciso 

XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos, 

perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata inabilitação 

ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa/ pessoa física. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: 

• Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, COOPERATIVA 
ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007 OU EQUIPARADO COM TRATAMENTO 

FAVORECIDO. 

 
PREGÃO PRESENCIAL 

(Processo Administrativo n°. 143/2022) 
 

(razão social da empresa), inscrita no CNPJ n° (nº do CNPJ), por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº (nº RG) e do CPF nº (nº CPF), DECLARA, sob 

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (Microempresa / Empresa de Pequeno Porte / 

Cooperativa/Empreendedor individual) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Obs.: 

• Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


